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Poprawka 1
Matteo Salvini

Wniosek dotyczący decyzji
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji. 

Or. en

Poprawka 2
Georgios Epitideios

Wniosek dotyczący decyzji
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. el

Poprawka 3
Georgios Epitideios

Projekt rezolucji ustawodawczej
Ustęp 2

Projekt rezolucji ustawodawczej Poprawka

2. zwraca się do Komisji o ponowne 
przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za 
stosowne wprowadzić znaczące zmiany do 
swojego wniosku lub zastąpić go innym 
tekstem;

skreślony

Or. el
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Poprawka 4
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Stosunki między Unią Europejską a 
Ukrainą rozwijają się w ramach 
europejskiej polityki sąsiedztwa i 
Partnerstwa Wschodniego. Układ o 
stowarzyszeniu między Unią Europejską i 
Europejską Wspólnotą Energii Atomowej 
oraz ich państwami członkowskimi, z 
jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony 
(„układ o stowarzyszeniu”), w tym 
pogłębiona i kompleksowa strefa wolnego 
handlu (DCFTA), który był przedmiotem 
negocjacji w latach 2007–2011, został 
parafowany w 2012 r. Układ o 
stowarzyszeniu został podpisany przez 
Ukrainę i Unię w dniach 21 marca i 27 
czerwca 2014 r. Od dnia 1 listopada 2014 
r. istotne części układu o stowarzyszeniu 
były tymczasowo stosowane w dziedzinach 
poszanowania praw człowieka, 
podstawowych wolności i państwa prawa, 
dialogu politycznego i reform, 
sprawiedliwości, wolności i 
bezpieczeństwa oraz współpracy 
gospodarczej i finansowej.

skreślony

Or. fr

Poprawka 5
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W następstwie przywrócenia (2) W następstwie zamachu stanu
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konstytucji ukraińskiej z 2004 r. 
pomyślnie przeprowadzono wybory
zarówno prezydenckie, jak i 
parlamentarne, odpowiednio w dniach 25 
maja 2014 r. i 26 października 2014 r. Po 
utworzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. 
nowego rządu, który odzwierciedla wyniki 
wyborów parlamentarnych, Ukraina 
potwierdziła swoje zobowiązanie do 
przeprowadzenia reform politycznych i 
gospodarczych zgodnie z ramami 
określonymi w układzie o stowarzyszeniu i 
przedstawiła plan działania, w którym 
określono zamierzone reformy.

przeprowadzono wybory prezydenckie i 
parlamentarne, odpowiednio w dniach 25 
maja 2014 r. i 26 października 2014 r., w 
kontekście wojny domowej. Po utworzeniu 
w dniu 2 grudnia 2014 r. nowego rządu, 
który odzwierciedla wyniki wyborów 
parlamentarnych, Ukraina potwierdziła 
swoje zobowiązanie do przeprowadzenia 
reform politycznych i gospodarczych 
zgodnie z ramami określonymi w układzie 
o stowarzyszeniu i przedstawiła plan 
działania, w którym określono zamierzone 
reformy.

Or. fr

Poprawka 6
Eleftherios Synadinos

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Naruszenie suwerenności i 
integralności terytorialnej Ukrainy i 
wynikający z tego konflikt zbrojny miały 
silny negatywny wpływ na już obecnie 
zagrożoną stabilność gospodarczą i 
finansową Ukrainy. Ukraina stoi w 
obliczu trudności dotyczących bilansu 
płatniczego i płynności w związku ze 
spadkiem zaufania i ucieczką kapitału, jak 
również ze względu na jej pogarszającą się 
sytuację budżetową wynikającą z 
bezpośrednich kosztów budżetowych 
konfliktu, głębszej niż oczekiwano recesji 
oraz utraty dochodów budżetowych z 
obszarów kontrolowanych przez 
separatystów. Jednocześnie istniejące już 
wcześniej słabości strukturalne i 
zagrożenia wynikające z polityki 
budżetowej i finansowania zewnętrznego 
również przyczyniły się do pogorszenia 

(3) Stabilność gospodarcza i finansowa
Ukrainy jest wrażliwa. Ukraina stoi w 
obliczu trudności dotyczących bilansu 
płatniczego i płynności w związku ze 
spadkiem zaufania i ucieczką kapitału, jak 
również ze względu na jej pogarszającą się 
sytuację budżetową wynikającą z 
bezpośrednich kosztów budżetowych 
konfliktu, głębszej niż oczekiwano recesji 
oraz utraty dochodów budżetowych z 
obszarów kontrolowanych przez 
separatystów. Jednocześnie istniejące już 
wcześniej słabości strukturalne, korupcja 
sektora publicznego i zagrożenia 
wynikające z polityki budżetowej i 
finansowania zewnętrznego również 
przyczyniły się do pogorszenia sytuacji 
gospodarczej.
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sytuacji gospodarczej.

Or. el

Poprawka 7
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Naruszenie suwerenności i
integralności terytorialnej Ukrainy i
wynikający z tego konflikt zbrojny miały 
silny negatywny wpływ na już obecnie 
zagrożoną stabilność gospodarczą i 
finansową Ukrainy. Ukraina stoi w obliczu 
trudności dotyczących bilansu płatniczego 
i płynności w związku ze spadkiem 
zaufania i ucieczką kapitału, jak również ze 
względu na jej pogarszającą się sytuację 
budżetową wynikającą z bezpośrednich 
kosztów budżetowych konfliktu, głębszej 
niż oczekiwano recesji oraz utraty 
dochodów budżetowych z obszarów 
kontrolowanych przez separatystów.
Jednocześnie istniejące już wcześniej 
słabości strukturalne i zagrożenia 
wynikające z polityki budżetowej i 
finansowania zewnętrznego również 
przyczyniły się do pogorszenia sytuacji 
gospodarczej.

(3) Konflikt terytorialny i wynikający zeń
konflikt zbrojny miały silny negatywny 
wpływ na już obecnie zagrożoną stabilność 
gospodarczą i finansową Ukrainy. Ukraina 
stoi w obliczu trudności dotyczących 
bilansu płatniczego i płynności w związku 
ze spadkiem zaufania i ucieczką kapitału, 
jak również ze względu na jej pogarszającą 
się sytuację budżetową wynikającą z 
bezpośrednich kosztów budżetowych 
konfliktu, głębszej niż oczekiwano recesji 
oraz utraty dochodów budżetowych z
regionów rosyjskojęzycznych. 
Jednocześnie istniejące już wcześniej 
słabości strukturalne i zagrożenia 
wynikające z polityki budżetowej i 
finansowania zewnętrznego również 
przyczyniły się do pogorszenia sytuacji 
gospodarczej.

Or. fr

Poprawka 8
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) W związku z tym potrzeby Ukrainy w 
zakresie finansowania zewnętrznego są 
znacznie większe, niż określono 
pierwotnie, i wymagają dodatkowej 
pomocy finansowej ze strony 
międzynarodowych wierzycieli i 
darczyńców. W ostatnim przeglądzie 
programu Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy (MFW) stwierdził istnienie 
znacznych potrzeb finansowych, znacznie 
przekraczających fundusze, do przekazania 
których zobowiązała się społeczność 
międzynarodowa, obejmujące również 
pomoc makrofinansową Unii na mocy 
decyzji Rady 2002/639/WE, decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
388/2010/UE oraz decyzji Rady 
2014/215/UE.

(4) W związku z tym potrzeby Ukrainy w 
zakresie finansowania zewnętrznego są 
znacznie większe, niż określono 
pierwotnie, i mogą wymagać dodatkowej 
pomocy finansowej ze strony 
międzynarodowych wierzycieli i 
darczyńców. W ostatnim przeglądzie 
programu Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy (MFW) stwierdził istnienie 
znacznych potrzeb finansowych, znacznie 
przekraczających fundusze, do przekazania 
których zobowiązała się społeczność 
międzynarodowa, obejmujące również 
pomoc makrofinansową Unii na mocy 
decyzji Rady 2002/639/WE, decyzji 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
388/2010/UE oraz decyzji Rady 
2014/215/UE.

Or. fr

Poprawka 9
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Unia wielokrotnie deklarowała swoje 
zobowiązanie do wspierania nowych władz 
Ukrainy w ich dążeniach do 
ustabilizowania sytuacji i przeprowadzenia 
reform. Unia zadeklarowała również swoją 
gotowość do pełnego poparcia działań 
wspólnoty międzynarodowej i 
międzynarodowych instytucji finansowych, 
w szczególności MFW, w odniesieniu do 
pakietu pomocy międzynarodowej 
zaprojektowanego w celu zaspokojenia 
pilnych potrzeb Ukrainy, pod warunkiem 
wyraźnego zaangażowania Ukrainy na 
rzecz przeprowadzenia reform. Wsparcie 

(5) Unia wielokrotnie deklarowała swoje 
zobowiązanie do wspierania nowych władz 
Ukrainy w ich dążeniach do 
ustabilizowania sytuacji i przeprowadzenia 
reform. Unia zadeklarowała również swoją 
gotowość do pełnego poparcia działań 
wspólnoty międzynarodowej i 
międzynarodowych instytucji finansowych, 
w szczególności MFW, w odniesieniu do 
pakietu pomocy międzynarodowej 
zaprojektowanego w celu zaspokojenia 
pilnych potrzeb Ukrainy, pod warunkiem 
wyraźnego zaangażowania Ukrainy w
ograniczenie niekontrolowanego 
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finansowe Unii dla Ukrainy jest spójne z 
polityką Unii określoną w ramach 
europejskiej polityki sąsiedztwa oraz w 
Partnerstwie Wschodnim. W konkluzjach 
z dnia 18 grudnia 2014 r. Rada 
Europejska stwierdziła, że po wypłacie 
przez Komisję w grudniu 2014 r. drugiej 
transzy w wysokości 500 mln EUR w 
ramach pomocy makrofinansowej Unia i 
jej państwa członkowskie są gotowe dalej 
ułatwiać i wspierać proces reform na 
Ukrainie, wraz z innymi darczyńcami i 
zgodnie z warunkami MFW.

rozproszenia przyznanych funduszy i 
walkę z korupcją, którą środki te mogłyby 
zasilić.

Or. fr

Poprawka 10
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Pomoc makrofinansowa Unii powinna 
stanowić instrument finansowy stosowany 
w sytuacjach wyjątkowych, mający formę
niewiązanego i nieukierunkowanego
wsparcia bilansu płatniczego, służący 
zaspokojeniu pilnych potrzeb beneficjenta 
w zakresie finansowania zewnętrznego; 
pomoc ta powinna także stanowić 
podstawę realizacji programu dotyczącego 
polityki obejmującego solidne środki 
dostosowawcze i środki w zakresie 
reformy strukturalnej służącej poprawie 
pozycji bilansu płatniczego w 
perspektywie krótkoterminowej.

(6) Pomoc makrofinansowa Unii powinna 
stanowić instrument finansowy stosowany 
w sytuacjach wyjątkowych, mający formę
punktowego wsparcia finansowego w celu 
zmniejszenia zobowiązań budżetowych 
ciążących na finansach publicznych 
Ukrainy.

Or. fr

Poprawka 11
Tiziana Beghin
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Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W dniu 28 grudnia Rada Najwyższa 
Ukrainy przyjęła ustawę dotyczącą 
środków mających na celu stabilizację 
bilansu płatniczego Ukrainy zgodnie z art. 
XII Układu ogólnego w sprawie taryf 
celnych i handlu 1994, który przewiduje 
tymczasowe podwyższenie ceł 
importowych o 5–10% na okres 12 
miesięcy, co ma niekorzystny wpływ na 
jednostronne preferencje handlowe z 
Unią;

Or. en

Poprawka 12
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Biorąc pod uwagę, że Ukraina jest 
objęta europejską polityką sąsiedztwa, 
powinna zostać uznana za państwo 
kwalifikujące się do otrzymania unijnej 
pomocy makrofinansowej.

skreślony

Or. fr

Poprawka 13
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Celem pomocy makrofinansowej Unii (12) Celem pomocy makrofinansowej Unii 
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powinno być wspieranie przywrócenia na 
Ukrainie trwałego finansowania 
zewnętrznego, co stanowiłoby tym samym 
wsparcie jej rozwoju gospodarczego i 
społecznego zgodnie z układem o 
stowarzyszeniu.

powinno być wspieranie przywrócenia na 
Ukrainie trwałego finansowania 
zewnętrznego, co stanowiłoby tym samym 
wsparcie jej rozwoju gospodarczego i 
społecznego

Or. fr

Poprawka 14
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Komisja powinna zapewnić zgodność 
prawną i merytoryczną pomocy 
makrofinansowej Unii z głównymi 
zasadami, celami i środkami 
podejmowanymi w różnych obszarach 
działań zewnętrznych oraz z innymi 
stosownymi politykami Unii.

(14) Komisja powinna zapewnić, aby 
pomoc makrofinansową Unii poprzedziła 
ocena poziomu korupcji administracji 
publicznej na Ukrainie, tak aby 
zagwarantować jak najlepsze 
przeznaczenie funduszy przydzielonych i 
sfinansowanych przez państwa 
członkowskie.

Or. fr

Poprawka 15
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Pomoc makrofinansowa Unii 
powinna wspierać politykę zewnętrzną 
Unii dotyczącą Ukrainy. Służby Komisji i 
Europejska Służba Działań Zewnętrznych 
powinny ściśle współpracować przez cały 
okres udzielania pomocy 
makrofinansowej w celu koordynowania 
zewnętrznej polityki Unii i zapewnienia 

skreślony
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spójności tej polityki.

Or. fr

Poprawka 16
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Pomoc makrofinansowa Unii 
powinna wspierać zaangażowanie 
Ukrainy w przestrzeganie wartości 
podzielanych przez to państwo i Unię, w 
tym demokracji, praworządności, dobrych 
rządów, poszanowania praw człowieka, 
zrównoważonego rozwoju i ograniczania 
ubóstwa, a także jej zaangażowanie w 
przestrzeganie zasady otwartego, opartego 
na zasadach i uczciwego handlu.

skreślony

Or. fr

Poprawka 17
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) Warunkiem wstępnym przyznania 
pomocy makrofinansowej Unii powinno 
być respektowanie przez Ukrainę
skutecznych mechanizmów
demokratycznych, w tym wielopartyjnego 
systemu parlamentarnego i 
praworządności, oraz gwarantowanie
poszanowania praw człowieka. Ponadto 
cele szczególne unijnej pomocy 
makrofinansowej powinny polegać na 
zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i 

(17) Warunkiem wstępnym przyznania 
pomocy makrofinansowej Unii powinno 
być respektowanie przez Ukrainę 
mechanizmów opartych na 
wielopartyjnym systemie parlamentarnym
i praworządności oraz gwarantowaniu
poszanowania praw człowieka oraz prawa 
narodów do samostanowienia. Ponadto 
cele szczególne unijnej pomocy 
makrofinansowej powinny polegać na 
zwiększeniu skuteczności, przejrzystości i 
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rozliczalności organów odpowiedzialnych 
za zarządzanie finansami publicznymi na 
Ukrainie i wspieraniu reform 
strukturalnych mających na celu wsparcie 
trwałego i sprzyjającego włączeniu 
społecznemu wzrostu gospodarczego, 
tworzenie miejsc pracy i konsolidację 
budżetową. Komisja i Europejska Służba 
Działań Zewnętrznych powinny regularnie 
monitorować zarówno spełnienie 
warunków wstępnych, jak i realizację tych 
celów.

rozliczalności organów odpowiedzialnych 
za zarządzanie finansami publicznymi na 
Ukrainie i wspieraniu reform 
strukturalnych mających na celu wsparcie 
trwałego wzrostu gospodarczego, 
tworzenie miejsc pracy i konsolidację 
budżetową. Komisja powinna regularnie 
monitorować zarówno spełnienie 
warunków wstępnych, jak i realizację tych 
celów.

Or. fr

Poprawka 18
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) Unijna pomoc makrofinansowa 
powinna podlegać warunkom dotyczącym 
polityki gospodarczej, które mają zostać 
określone w protokole ustaleń. W celu 
zapewnienia jednolitych warunków 
wykonywania i ze względu na efektywność 
Komisja powinna być uprawniona do 
negocjowania tych warunków z władzami 
Ukrainy pod nadzorem komitetu 
przedstawicieli państw członkowskich 
zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 
182/2011. Na mocy tego rozporządzenia 
procedura doradcza powinna, co do zasady, 
mieć zastosowanie we wszystkich 
przypadkach innych niż te określone we 
wspomnianym rozporządzeniu. Mając na 
uwadze potencjalnie duży wpływ pomocy 
w kwocie większej niż 90 mln EUR, w 
odniesieniu do takich operacji należy 
stosować procedurę sprawdzającą. Mając 
na uwadze kwotę pomocy 
makrofinansowej Unii dla Ukrainy, w 
odniesieniu do przyjęcia protokołu ustaleń 

(23) Unijna pomoc makrofinansowa 
powinna podlegać warunkom zarządzania 
finansowego, które mają zostać określone 
w protokole ustaleń. W celu zapewnienia 
jednolitych warunków wykonywania i ze 
względu na efektywność Komisja powinna 
być uprawniona do negocjowania tych 
warunków z władzami Ukrainy pod 
nadzorem komitetu przedstawicieli państw 
członkowskich zgodnie z rozporządzeniem
(UE) nr 182/2011. Na mocy tego 
rozporządzenia procedura doradcza 
powinna, co do zasady, mieć zastosowanie 
we wszystkich przypadkach innych niż te 
określone we wspomnianym 
rozporządzeniu. Mając na uwadze 
potencjalnie duży wpływ pomocy w 
kwocie większej niż 90 mln EUR, w 
odniesieniu do takich operacji należy 
stosować procedurę sprawdzającą. Mając 
na uwadze kwotę pomocy 
makrofinansowej Unii dla Ukrainy, w 
odniesieniu do przyjęcia protokołu ustaleń 
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oraz do każdego obniżenia, zawieszenia 
lub anulowania pomocy powinna mieć 
zastosowanie procedura sprawdzająca,

oraz do każdego obniżenia, zawieszenia 
lub anulowania pomocy powinna mieć 
zastosowanie procedura sprawdzająca,

Or. fr

Poprawka 19
Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący decyzji
Motyw 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23a) Korupcja rozpowszechniona wśród 
najwyższych urzędników ukraińskich 
stanowi główną przeszkodę dla inwestycji 
zagranicznych w kraju. Prywatne interesy 
gospodarcze ukraińskich oligarchów 
wpływają na politykę, co prowadzi do 
wypychania małych i średnich 
przedsiębiorstw z rynku.

Or. en

Poprawka 20
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Unia udostępnia Ukrainie pomoc 
makrofinansową („pomoc makrofinansowa 
Unii”) w maksymalnej kwocie 1,8 mld 
EUR w celu wsparcia stabilizacji
gospodarczej i istotnego programu reform 
na Ukrainie. Pomoc przyczynia się do 
pokrycia potrzeb Ukrainy w zakresie 
bilansu płatniczego określonych w 
aktualnym programie MFW.

1. Unia udostępnia Ukrainie pomoc 
makrofinansową („pomoc makrofinansowa 
Unii”) w maksymalnej kwocie 1,8 mld 
EUR w celu wsparcia stabilizacji i 
istotnego programu reform
prawnokonstytucyjnych, politycznych, 
społecznych i gospodarczych na Ukrainie, 
a także w celu osiągnięcia pokojowego 
rozwiązania konfliktu na wschodzie 
Ukrainy w oparciu o uzgodnienia 
mińskiej grupy kontaktowej. Pomoc 
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przyczynia się do pokrycia potrzeb 
Ukrainy w zakresie bilansu płatniczego 
określonych w aktualnym programie 
MFW.

Or. de

Poprawka 21
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Udostępnianiem pomocy 
makrofinansowej Unii zarządza Komisja w 
sposób spójny z umowami lub ustaleniami 
zawartymi między Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym (MFW) a 
Ukrainą oraz z kluczowymi zasadami i 
celami reform gospodarczych określonych 
w układzie o stowarzyszeniu między UE a 
Ukrainą oraz w programie 
stowarzyszeniowym UE–Ukraina 
uzgodnionym w ramach europejskiej 
polityki sąsiedztwa. Komisja regularnie 
informuje Parlament Europejski i Radę o 
rozwoju sytuacji w zakresie pomocy 
makrofinansowej Unii, w tym o jej 
wypłatach, a także w stosownym terminie 
przekazuje tym instytucjom odpowiednie 
dokumenty.

3. Udostępnianiem pomocy 
makrofinansowej Unii zarządza Komisja w 
sposób spójny z wymogami przejrzystości 
finansowej. Komisja regularnie informuje 
Parlament Europejski i Radę o rozwoju 
sytuacji w zakresie pomocy 
makrofinansowej Unii, w tym o jej 
wypłatach, a także w stosownym terminie 
przekazuje tym instytucjom odpowiednie 
dokumenty.

Or. fr

Poprawka 22
Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Udostępnianiem pomocy 
makrofinansowej Unii zarządza Komisja w 
sposób spójny z umowami lub ustaleniami 
zawartymi między Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym (MFW) a Ukrainą 
oraz z kluczowymi zasadami i celami 
reform gospodarczych określonych w 
układzie o stowarzyszeniu między UE a 
Ukrainą oraz w programie
stowarzyszeniowym UE–Ukraina 
uzgodnionym w ramach europejskiej 
polityki sąsiedztwa. Komisja regularnie 
informuje Parlament Europejski i Radę o 
rozwoju sytuacji w zakresie pomocy 
makrofinansowej Unii, w tym o jej 
wypłatach, a także w stosownym terminie 
przekazuje tym instytucjom odpowiednie 
dokumenty.

3. Udostępnianiem pomocy 
makrofinansowej Unii zarządza Komisja w 
sposób spójny z umowami lub ustaleniami 
zawartymi między Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym (MFW) a Ukrainą 
oraz z kluczowymi zasadami i celami
reform gospodarczych określonych w 
układzie o stowarzyszeniu między UE a 
Ukrainą, zgodnie z którym warunkiem 
uprzywilejowanego traktowania, jakim 
cieszy się Ukraina, jest niewprowadzanie 
przez ten kraj nowych ceł, a także w 
programie stowarzyszeniowym UE–
Ukraina uzgodnionym w ramach 
europejskiej polityki sąsiedztwa. Komisja 
regularnie informuje Parlament Europejski 
i Radę o rozwoju sytuacji w zakresie 
pomocy makrofinansowej Unii, w tym o jej 
wypłatach, a także w stosownym terminie 
przekazuje tym instytucjom odpowiednie 
dokumenty.

Or. en

Poprawka 23
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 1 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Udostępnianiem pomocy 
makrofinansowej Unii zarządza Komisja w 
sposób spójny z umowami lub ustaleniami 
zawartymi między Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym (MFW) a Ukrainą 
oraz z kluczowymi zasadami i celami
reform gospodarczych określonych w 
układzie o stowarzyszeniu między UE a 
Ukrainą oraz w programie 
stowarzyszeniowym UE–Ukraina 
uzgodnionym w ramach europejskiej 

3. Udostępnianiem pomocy 
makrofinansowej Unii zarządza Komisja w 
sposób spójny z umowami lub ustaleniami 
zawartymi między Międzynarodowym 
Funduszem Walutowym (MFW) a Ukrainą 
oraz z zasadami i celami reform 
określonych w układzie o stowarzyszeniu 
między UE a Ukrainą, w programie 
stowarzyszeniowym UE–Ukraina 
uzgodnionym w ramach europejskiej 
polityki sąsiedztwa oraz w uzgodnieniach 
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polityki sąsiedztwa. Komisja regularnie 
informuje Parlament Europejski i Radę o 
rozwoju sytuacji w zakresie pomocy 
makrofinansowej Unii, w tym o jej 
wypłatach, a także w stosownym terminie 
przekazuje tym instytucjom odpowiednie 
dokumenty.

mińskiej grupy kontaktowej dotyczących 
pokojowego rozwiązania konfliktu na 
wschodzie Ukrainy. Komisja regularnie 
informuje Parlament Europejski i Radę o 
rozwoju sytuacji w zakresie pomocy 
makrofinansowej Unii, w tym o jej 
wypłatach, a także w stosownym terminie 
przekazuje tym instytucjom odpowiednie 
dokumenty.

Or. de

Poprawka 24
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem wstępnym przyznania 
pomocy makrofinansowej Unii jest 
respektowanie przez Ukrainę skutecznych 
mechanizmów demokratycznych, w tym 
wielopartyjnego systemu parlamentarnego 
i praworządności oraz gwarantowanie 
poszanowania praw człowieka.

1. Warunkiem wstępnym przyznania 
pomocy makrofinansowej Unii jest
jednoczesne respektowanie przez Ukrainę:

Or. fr

Poprawka 25
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem wstępnym przyznania 
pomocy makrofinansowej Unii jest 
respektowanie przez Ukrainę skutecznych 
mechanizmów demokratycznych, w tym 
wielopartyjnego systemu parlamentarnego 
i praworządności oraz gwarantowanie 

1. Warunkiem wstępnym przyznania 
pomocy makrofinansowej Unii jest 
respektowanie przez Ukrainę skutecznych 
mechanizmów demokratycznych, w tym 
wielopartyjnego systemu parlamentarnego 
i praworządności oraz gwarantowanie 
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poszanowania praw człowieka. poszanowania praw człowieka, a także 
przeznaczenie tych środków tylko i 
wyłącznie na cele niewojskowe, aby 
uniknąć zaostrzenia konfliktu na 
wschodzie Ukrainy.

Or. de

Poprawka 26
Tiziana Beghin

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Warunkiem wstępnym przyznania 
pomocy makrofinansowej Unii jest 
respektowanie przez Ukrainę skutecznych 
mechanizmów demokratycznych, w tym 
wielopartyjnego systemu parlamentarnego 
i praworządności oraz gwarantowanie 
poszanowania praw człowieka.

1. Warunkiem wstępnym przyznania 
pomocy makrofinansowej Unii jest 
respektowanie przez Ukrainę skutecznych 
mechanizmów demokratycznych, w tym 
wielopartyjnego systemu parlamentarnego 
i praworządności oraz gwarantowanie 
poszanowania praw człowieka i wdrożenie 
zmienionych przepisów antykorupcyjnych.

Or. en

Poprawka 27
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret pierwsze (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- mechanizmów zwalczania korupcji w 
administracji publicznej i między 
administracją publiczną a 
przedsiębiorstwami prywatnymi, które 
czerpią korzyści z subwencji lub 
utrzymują z administracją publiczną 
relacje partnerskie lub polegające na 
zlecaniu usług;

Or. fr
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Poprawka 28
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret drugie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- mechanizmów opartych na 
wielopartyjnym systemie parlamentarnym 
i praworządności;

Or. fr

Poprawka 29
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 – tiret trzecie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- praw człowieka i praw narodów do 
samostanowienia;

Or. fr

Poprawka 30
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Najpóźniej w sześć miesięcy po 
opublikowaniu niniejszej decyzji Komisja 
przedstawi Parlamentowi i Radzie ocenę 
poziomu korupcji w przypadkach 
wymienionych w ust. 1.

Or. fr
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Poprawka 31
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja i Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych monitorują wypełnienie 
tego warunku wstępnego przez cały czas 
udzielania unijnej pomocy 
makrofinansowej.

skreślony

Or. fr

Poprawka 32
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Ustępy 1 i 2 niniejszego artykułu 
stosuje się zgodnie z decyzją Rady 
2010/427/UE.

skreślony

Or. fr

Poprawka 33
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 
2, uzgadnia z władzami Ukrainy jasno 
określone warunki dotyczące polityki 

1. Komisja, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 
2, uzgadnia z władzami Ukrainy jasno 
określone warunki dotyczące polityki 
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gospodarczej oraz warunki finansowe –
koncentrując się na reformach 
strukturalnych i zdrowych finansach 
publicznych – którym to warunkom ma 
podlegać pomoc makrofinansowa Unii; 
warunki te mają zostać określone w
protokole ustaleń („protokół ustaleń”) 
zawierającym harmonogram spełnienia 
tych warunków. Warunki dotyczące 
polityki gospodarczej oraz warunki 
finansowe określone w protokole ustaleń 
muszą być zgodne z umowami lub 
ustaleniami, o których mowa w art. 1 ust.
3, w tym z programami w zakresie 
dostosowań makroekonomicznych i 
reform strukturalnych realizowanymi 
przez Ukrainę przy wsparciu MFW.

gospodarczej oraz warunki finansowe –
koncentrując się na zdrowym zarządzaniu 
finansami publicznymi – którym to 
warunkom ma podlegać pomoc 
makrofinansowa Unii; warunki te mają 
zostać określone w protokole ustaleń
(„protokół ustaleń”) zawierającym 
harmonogram spełnienia tych warunków.

Or. fr

Poprawka 34
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 
2, uzgadnia z władzami Ukrainy jasno 
określone warunki dotyczące polityki 
gospodarczej oraz warunki finansowe –
koncentrując się na reformach 
strukturalnych i zdrowych finansach 
publicznych – którym to warunkom ma 
podlegać pomoc makrofinansowa Unii; 
warunki te mają zostać określone w 
protokole ustaleń („protokół ustaleń”) 
zawierającym harmonogram spełnienia 
tych warunków. Warunki dotyczące 
polityki gospodarczej oraz warunki 
finansowe określone w protokole ustaleń 
muszą być zgodne z umowami lub 
ustaleniami, o których mowa w art. 1 ust. 
3, w tym z programami w zakresie 

1. Komisja, zgodnie z procedurą 
sprawdzającą, o której mowa w art. 7 ust. 
2, uzgadnia z władzami Ukrainy jasno 
określone warunki polityczne i finansowe –
koncentrując się na pokojowym 
rozwiązaniu konfliktu, społecznie 
akceptowalnych reformach strukturalnych 
i zdrowych finansach publicznych –
którym to warunkom ma podlegać pomoc 
makrofinansowa Unii; warunki te mają 
zostać określone w protokole ustaleń
(„protokół ustaleń”) zawierającym 
harmonogram spełnienia tych warunków.
Warunki określone w protokole ustaleń 
muszą być zgodne z umowami lub 
ustaleniami, o których mowa w art. 1 ust. 
3. Dotyczy to również programów w 
zakresie dostosowań makroekonomicznych 
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dostosowań makroekonomicznych i reform 
strukturalnych realizowanymi przez 
Ukrainę przy wsparciu MFW.

i reform strukturalnych realizowanych
przez Ukrainę przy wsparciu MFW.

Or. de

Poprawka 35
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, mają 
w szczególności służyć zwiększeniu 
skuteczności, przejrzystości i 
rozliczalności systemów zarządzania 
finansami publicznymi na Ukrainie, w tym 
w odniesieniu do wykorzystania pomocy 
makrofinansowej Unii. Podczas 
opracowywania środków politycznych 
uwzględnia się również należycie postępy 
we wzajemnym otwieraniu rynku, rozwój 
opartego na zasadach i uczciwego handlu 
oraz inne priorytety w kontekście unijnej 
polityki zewnętrznej. Komisja regularnie 
monitoruje postępy w osiąganiu tych 
celów.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, mają 
w szczególności służyć zwiększeniu 
skuteczności, przejrzystości i 
rozliczalności systemów zarządzania 
finansami publicznymi na Ukrainie, w tym 
w odniesieniu do wykorzystania pomocy 
makrofinansowej Unii. Komisja regularnie 
monitoruje postępy w osiąganiu tych 
celów.

Or. fr

Poprawka 36
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W regularnych odstępach czasu Komisja 
ocenia, czy warunki określone w art. 4 ust. 
3 są nadal spełniane, w tym, czy polityka 
gospodarcza Ukrainy jest zgodna z celami 

4. W regularnych odstępach czasu Komisja 
ocenia, czy warunki określone w art. 4 ust. 
3 są nadal spełniane, w tym, czy polityka 
gospodarcza Ukrainy jest zgodna z celami 
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pomocy makrofinansowej Unii. Komisja 
działa w tym zakresie w ścisłej współpracy 
z MFW i Bankiem Światowym oraz —
jeżeli jest to konieczne — z Parlamentem 
Europejskim i Radą.

pomocy makrofinansowej Unii. Komisja 
działa w tym zakresie w ścisłej współpracy 
z Parlamentem i z Radą oraz — jeżeli jest 
to konieczne — z MFW i Bankiem 
Światowym.

Or. fr

Poprawka 37
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 3 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W regularnych odstępach czasu Komisja 
ocenia, czy warunki określone w art. 4 ust. 
3 są nadal spełniane, w tym, czy polityka 
gospodarcza Ukrainy jest zgodna z celami 
pomocy makrofinansowej Unii. Komisja 
działa w tym zakresie w ścisłej współpracy 
z MFW i Bankiem Światowym oraz —
jeżeli jest to konieczne — z Parlamentem 
Europejskim i Radą.

4. W regularnych odstępach czasu Komisja 
ocenia, czy warunki określone w art. 4 ust. 
3 są nadal spełniane, w tym, czy polityka 
Ukrainy jest zgodna z celami pomocy 
makrofinansowej Unii. Komisja działa 
w tym zakresie w ścisłej współpracy 
z MFW i Bankiem Światowym oraz 
z Parlamentem Europejskim i Radą.

Or. de

Poprawka 38
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udokumentowania stałych 
zadowalających postępów we wdrażaniu 
programu dotyczącego polityki 
obejmującego solidne środki 
dostosowawcze oraz środki w zakresie 
reformy strukturalnej wspierane przez 
inne niż ostrożnościowe rozwiązania 
MFW w zakresie kredytowania; oraz

b) udokumentowania stałych 
zadowalających postępów we wdrażaniu 
programu działań, z przejrzystym 
wykorzystaniem przyznanych funduszy 
wykazującym dobre zarządzanie nimi oraz
umożliwiającym ich identyfikowalność w 
finansach publicznych; oraz
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Or. fr

Poprawka 39
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udokumentowania stałych 
zadowalających postępów we wdrażaniu 
programu dotyczącego polityki 
obejmującego solidne środki
dostosowawcze oraz środki w zakresie
reformy strukturalnej wspierane przez 
inne niż ostrożnościowe rozwiązania MFW 
w zakresie kredytowania; oraz

b) udokumentowania stałych 
zadowalających postępów we wdrażaniu 
programu dotyczącego polityki 
obejmującego solidne środki gwarantujące
reformy i pokój, wspierane przez inne niż 
ostrożnościowe rozwiązania MFW w 
zakresie kredytowania; oraz

Or. de

Poprawka 40
Marine Le Pen

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) spełnienia w określonych ramach 
czasowych warunków dotyczących polityki 
gospodarczej i warunków finansowych 
uzgodnionych w protokole ustaleń.

c) wdrożenia w określonych ramach 
czasowych środków ekonomicznych, 
których wpływ na finanse publiczne i 
krajową gospodarkę można poddać 
ocenie.

Or. fr

Poprawka 41
Helmut Scholz

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) spełnienia w określonych ramach 
czasowych warunków dotyczących polityki 
gospodarczej i warunków finansowych 
uzgodnionych w protokole ustaleń.

c) spełnienia w określonych ramach 
czasowych warunków politycznych i
finansowych uzgodnionych w protokole 
ustaleń.

Or. de

Poprawka 42
Eleftherios Synadinos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zapewniające, by Ukraina regularnie 
sprawdzała, czy środki finansowe 
pochodzące z budżetu Unii zostały 
właściwie wykorzystane, podejmowała 
odpowiednie środki zapobiegające 
nieprawidłowościom i nadużyciom 
finansowym oraz, w razie konieczności, 
podejmowała działania prawne zmierzające 
do odzyskania wszelkich środków 
dostarczonych na mocy niniejszej decyzji, 
które zostały niewłaściwie wykorzystane;

a) zapewniające, by Ukraina regularnie 
sprawdzała, czy środki finansowe 
pochodzące z budżetu Unii zostały 
właściwie wykorzystane, określiła 
obowiązki w zakresie istnienia procedur 
zarządzania ryzykiem i wewnętrznej 
kontroli, jak również organów 
administracyjnych sprawdzających, czy 
procedury te są wystarczające i 
respektowane, podejmowała odpowiednie 
środki zapobiegające nieprawidłowościom 
i nadużyciom finansowym oraz, w razie 
konieczności, podejmowała działania 
prawne zmierzające do odzyskania 
wszelkich środków dostarczonych na mocy 
niniejszej decyzji, które zostały 
niewłaściwie wykorzystane;

Or. el

Poprawka 43
Eleftherios Synadinos

Wniosek dotyczący decyzji
Artykuł 6 – ustęp 3 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) wyraźnie upoważniające Komisję i 
Trybunał Obrachunkowy do 
przeprowadzania – w okresie, na jaki 
została udostępniona pomoc 
makrofinansowa Unii, i po jego upływie –
audytów, w tym audytów dokumentów i 
audytów na miejscu, takich jak ocena 
operacyjna;

d) wyraźnie upoważniające Komisję i 
Trybunał Obrachunkowy do 
przeprowadzania – przed okresem, na jaki 
została udostępniona pomoc 
makrofinansowa Unii, w jego trakcie i po 
jego upływie – audytów, w tym audytów 
dokumentów i audytów na miejscu, takich 
jak ocena operacyjna, a wynikom audytów 
towarzyszy w razie potrzeby określenie 
środków naprawczych lub kar;

Or. el


